KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS
2019 m. gegužės mėn.

6 d. 9.30 val.
8 d. 13.30 val.
9 d. 13 val.
10 d. 10 val.
13, 27 d.
9.30 val.
13 d. 14 val.
15 d. 10 val.
28 d. 13.00 val.
29 d. 14 val.
30 d. 14 val.
Pagal
susitarimus
6 d. 9.30 val.

Direktorė Aida Bilinskienė
Pasitarimas dėl mokyklos veiklos viešinimo
Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m.
rengimo darbo grupės pasitarimas
Kėdainių rajono nevyriausybinių organizacijų susirinkimaspasitarimas
Konferencija „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas
ugdytinio pažangai“
Administracijos pasitarimai

Daugiakultūris centras
Kauno „Saulės“
gimnazija
35 kab.

NVŠ įstaigų vadovų susitikimas su Kėdainių rajono
Kėdainių rajono
savivaldybės meru V. Tamuliu
savivaldybė
Seminaras „Komandinis darbas, mokyklos galimybės ir tam
Kėdainių švietimo
reikalingos sąlygos“
pagalbos tarnyba
Mokytojų tarybos posėdis
25 kab.
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė
Daugiakultūris centras
Pažymėjimų įteikimas NVŠ programų ,,Išmaniųjų
mokyklėlė-4“, ,,Aš kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn-4“,
Mokyklos salė
,,Kalbų šalyje-7“, ,,Moki žodį-7 kl.“ dalyviams
Iniciatyvos-projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė" pristatymas
verslo atstovams ir paramos rinkimas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė
Pasitarimas dėl mokyklos veiklos viešinimo
35 kab.

8 d. 14.10 val.

Pasitarimas dėl NVŠ programų mokinių išleistuvių

10 d. 8.30 val.

Seminaras „Kalbos kūrybiškumo metodas: idėjos, apie
kurias neįtarėme“

13, 27 d.
9.30 val.
15 d. 10 val.

35 kab.
Kėdainių rajono
savivaldybė

Administracijos pasitarimai

21 kab.

35 kab.

Respublikinė konferencija „Ypatingi vaikai ir jų ugdymas“
Daugiakultūris centras
Nordplus projekto „Atgal į gamtą dėl darnios ateities“
Danija
19-24 d.
susitikimas Danijoje
25 kab.
28 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė
Daugiakultūris centras
29 d. 14 val.
Gerosios patirties renginys (paskaita) „Gerosios patirties
Kėdainių švietimo
pristatymas taikant CLIL (integruotas dalyko ir užsienio
31 d. 10 val.
pagalbos tarnyba
kalbos mokymas) metodus“
Pažymėjimų įteikimas NVŠ programų ,,Išmaniųjų
mokyklėlė-4“, ,,Aš kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn-4“,
Mokyklos salė
30 d. 14 val.
,,Kalbų šalyje-7“, ,,Moki žodį-7 kl.“ dalyviams
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys
Pasitarimas dėl mokyklos veiklos viešinimo
35 kab.
6 d. 9.30 val.
13, 27 d.
Administracijos pasitarimai
35 kab.
9.30 val.

